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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője a 2021. október 7. napján kelt megkeresésében taggyűlés
tartása nélküli, írásbeli határozathozatalt kezdeményezett három határozati javaslat elfogadása
tárgyában. E három határozati javaslat Biró Péter ügyvezető, dr. Leitol Csaba ügyvezető, valamint
Mayer Edit cégvezető 2021. évi prémium feladatainak meghatározására irányult. (Az előterjesztés
1. sz. melléklete.)
A fenti megkeresésben az ügyvezető felhívta Komló Város Önkormányzatot mint tagot (a
szavazatok aránya: 0,00084 %), hogy a döntéshozatalhoz szükséges kitöltött és aláírt szavazólapot
2021. október 15. napjáig - elektronikus levélként - küldje meg a megkeresésben jelzett címre. A
határozati javaslatokra adott igenlő szavazataimat (az előterjesztés 1. sz. melléklete) a válaszadásra
megadott idő rövidségére tekintettel a Képviselő-testület erre vonatkozó döntése nélkül adtam le,
azonban mivel a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 5.)
önkormányzati rendelet a polgármestert erre kifejezetten nem jogosítja fel, így szükséges a
döntések Képviselő-testület általi utólagos jóváhagyása.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést tárgyalja meg és
az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni
szíveskedjék!
Határozati javaslat:
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és
közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta „a Dél-Kom Nonprofit
Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása” című
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület megismerte azon határozati javaslatokat, amelyekről a Dél-Kom
Nonprofit Kft. taggyűlés tartása nélkül, írásbeli határozathozatal útján döntött, és
amelyekre vonatkozóan a polgármester – az önkormányzatot képviselve - írásban adta le
igenlő szavazatát.
2. A Képviselő-testület utólag jóváhagyja a polgármester által az 1. pontban szereplő
határozati javaslatok tekintetében leadott szavazatait.
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